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KẾ HOẠCH
Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2026
Thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/HU ngày 21 tháng 9 năm
2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ huyện lần thứ X;
Căn cứ Thông báo kết luận số 293-TB/HU ngày 07 tháng 4 năm 2021 của
Ban Thường vụ Huyện ủy về tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ, giải pháp
quý II năm 2021; bố trí đất xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân Huyện; đề nghị khen
cao và các kế hoạch của UBND huyện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ
huyện.
Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập
thể giai đoạn 2021 – 2026 với các nội dung như sau:
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP
TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ
1. Về Hợp tác xã
- Trong giai đoạn 2016 – 2020, trên địa bàn huyện đã thành lập mới 11 hợp
tác xã (HTX), hoàn thành giải thể 12 HTX. Hiện tại, toàn huyện có 21 HTX đang
hoạt động. Trong đó, có 19 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp1 (HTX DVNN) và 02
hợp tác xã dịch vụ vận tải2 (HTX DVVT) (giảm 8,70% so với năm 2016).
- Tổng số thành viên HTX là 2.697 người (đạt 192,92% so với năm 2016).
Trong đó, số lượng thành viên mới gia nhập 1.799 người. Tổng số lao động làm
việc thường xuyên trong HTX là 240 lao động.
- Doanh thu bình quân của HTX là 1.600 triệu đồng/năm (tăng 6,67% so với
năm 2016), lợi nhuận bình quân đối với HTX ước đạt 200 triệu đồng/năm (tăng
11,11% so với năm 2016). Thu nhập bình quân của thành viên HTX là 45 triệu
đồng/năm.
1

HTX DVNN Phước Tiến, HTX DVNN Phước Thành, HTX DVNN Mỹ Quý, HTX DVNN An Phong-Mỹ Hòa,
HTX DVNN Đông Thành, HTX DVNN Mỹ Đông 2, HTX DVNN Mỹ Đông 3, HTX DVNN Thắng Lợi, HTX
DVNN Mỹ An, HTX DVNN Phú Điền, HTX DVNN Thanh Mỹ, HTX DVNN Hưng Thạnh, HTX DVNN Trường
Xuân, HTX DVNN Láng Biển, HTX DVNN Tân Kiều, HTX DVNN Thạnh Lợi, HTX DVNN Đốc Binh Kiều, HTX
DVNN Trường Phát, HTX DVNN Lộc Phát.
2
HTX GTVT Tháp Mười, HTX Vận tải Thủy bộ Tháp Mười.
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- Có 100% số HTX chuyển đổi và thành lập mới tuân thủ các nguyên tắc,
quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.
- Các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký đa dịch vụ, tuy nhiên
phát triển đa dịch vụ trong hoạt động của các HTX chưa hiệu quả. Huyện có 07/19
HTX nông nghiệp đang thực hiện từ 03 dịch vụ trở lên3; các HTX còn lại chỉ thực
hiện từ 01 đến 02 dịch vụ nhưng phục vụ bơm tưới là chủ yếu.
2. Về tổ hợp tác
- Huyện hiện có 129 tổ hợp tác (THT) (tăng 3,2% so với năm 2016), chủ yếu
trên lĩnh vực bơm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, đan lục bình, phun
xịt thuốc, nuôi vịt gọ, tiểu thủ công nghiệp,... Trong đó, có 115 THT nông nghiệp,
03 THT thủy sản, 08 THT tiểu thủ công nghiệp, 01 THT thương mại - dịch vụ, 02
THT lĩnh vực khác.
- Tổng số thành viên THT là 3.127 người (tăng 12,97% so với năm 2016), số
lượng thành viên mới gia nhập 292 người. Tổng số lao động làm việc thường xuyên
trong THT là 542 lao động.
- Doanh thu bình quân của THT khoảng 450 triệu đồng/năm (tăng 1,58% so
với năm 2016), lợi nhuận bình quân đối với THT ước đạt 85 triệu đồng/năm (giảm
22,73% so với năm 2016).
- Huyện có 93/129 THT họat động khá trở lên, đạt 72% (trong đó, có 84
THT nông nghiệp, 03 THT thủy sản, 05 THT tiểu thủ công nghiệp, 01 THT thương
mại - dịch vụ), số THT còn lại hoạt động trung bình.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thành tựu, vị trí và vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế
- xã hội
- Kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là HTX là 01 trong 05 thành phần kinh
tế đã đóng góp vào GDP của huyện, bảo đảm được việc làm, thu nhập cho người
dân. Từ đó, HTX đã đóng góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh, trật tự ở
địa phương.
- HTX nông nghiệp đóng vai trò tích cực vào sự phát triển kinh tế và xây
dựng nông thôn mới của huyện. HTX phát huy được vai trò tập hợp, vận động thay
đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ
khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng
hóa; góp phần tích cực thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông
thôn hợp lý. Từ đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp
phần vào việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, làm nền tảng thúc đẩy quá
3

HTX DVNN Thắng Lợi, HTX DVNN Mỹ Đông 2, HTX DVNN Tân Kiều, HTX DVNN Đốc Binh Kiều, HTX
DVNN Mỹ An, HTX DVNN Hưng Thạnh, HTX DVNN Thạnh Lợi.
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trình xây dựng nông thôn mới.
- Một số HTX tổ chức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ cao,
tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn GAP và hữu cơ, gắn với mã
vùng trồng, truy xuất nguồn gốc góp phần nâng cao chất lượng, khả năng cạnh
tranh đối với các sản phẩm chủ lực của huyện.
- Bên cạnh đó, HTX là cầu nối tạo ra liên kết dọc, khâu trung gian giữa
người sản xuất và người tiêu dùng, tiếp nhận thông tin thị trường, đầu mối đảm
nhận khâu thu mua và đưa hàng hóa đến thị trường. Một số HTX thích nghi với cơ
chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với nhau và với các công ty, doanh nghiệp,
mang lại hiệu quả kinh tế cho thành viên.
2. Tồn tại, hạn chế
- Các tổ chức KTTT, phần lớn các HTX hoạt động với quy mô nhỏ, vốn ít,
không có tài sản thế chấp vay ngân hàng, nội dung hoạt động chưa đa dạng, thiết
thực,... từ đó khó thu hút và huy động vốn từ thành viên; thị trường đầu ra đối với
sản phẩm của THT và HTX chưa ổn định. Quy mô tăng trưởng của các HTX trong
tất cả các ngành, lĩnh vực còn chậm; khả năng tích lũy vốn, huy động nguồn lực,
mở rộng sản xuất kinh doanh, hợp tác liên kết với doanh nghiệp hạn chế.
- Đa số các HTX chưa có phương án tổ chức sản xuất kinh doanh cụ thể, mà
chỉ dự đoán ước tính, tổng quát, chưa chủ động lập kế hoạch, thường bị động khi
thị trường thay đổi, dẫn đến khả năng cạnh tranh chưa cao.
- Liên kết giữa HTX với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm cho các hộ
thành viên thiếu bền vững.
- Đội ngũ cán bộ quản lý HTX năng lực còn hạn chế, công tác ghi chép cập
nhật, lưu trữ sổ sách còn yếu, chưa đúng với hướng dẫn tại Thông tư số
24/2017/TTBTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán HTX, liên hiệp
HTX, chỉ một số HTX thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định.
- Một số cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa thường xuyên quan tâm đến lĩnh
vực KTTT; chưa thấy rõ vai trò đóng góp của HTX trong việc phát triển kinh tế - xã
hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
B. KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021 – 2026
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
- Tiếp tục củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT với nòng
cốt là các HTX một cách bền vững, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm,
cải thiện đời sống, vật chất tinh thần của các thành viên; xây dựng và phát triển
kinh tế tập thể phải gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình
phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
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- Phát triển HTX quy mô lớn, đa dịch vụ, phát triển mới các HTX trên nền
tảng Hội quán, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển có hiệu quả trên các lĩnh vực
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Thực hiện có hiệu quả chương trình khởi
nghiệp và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
2. Mục tiêu cụ thể
- Tiếp tục vận động thành lập mới: 07 THT ở các xã chưa có THT tiểu thủ
công nghiệp.
- Số lượng thành viên trong các HTX: 2.600 thành viên trở lên.
- Số lượng thành viên trong các THT: 3.200 thành viên trở lên.
- Doanh thu bình quân của 01 HTX: 1.800 triệu đồng/năm trở lên.
- Lợi nhuận bình quân một HTX: 200 triệu đồng/năm trở lên.
- Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX trên 45
triệu đồng/người/năm.
- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý HTX. Phấn
đấu nâng tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có trình độ chuyên môn đạt 40% trở lên. Tổ
chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng cho
70% đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tổ hợp tác, HTX.
- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX hiện có; 100% số HTX
nông nghiệp trên địa bàn huyện hoạt động có lãi; nâng cao chất lượng hoạt động
dịch vụ, bình quân mỗi HTX thực hiện 5-6 khâu dịch vụ.
- Phấn đấu có 20% HTX theo hướng đa dịch vụ hoạt động hiệu quả.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Về tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc quán triệt,
nâng cao nhận thức trong việc thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số
77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác và các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về phát triển KTTT, HTX.
- Áp dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền (hội nghị, hội thảo, phát
hành bản tin kinh tế hợp tác, duy trì trang thông tin điện tử, xây dựng các phóng sự,
mở các chuyên mục về phát triển KTTT,...) nhằm nâng cao nhận thức trong toàn bộ
hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan
trọng của KTTT, HTX trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
- Phát triển KTTT, HTX gắn với nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và lồng ghép vào các chương trình, dự án, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
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2. Về hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách
Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT,
HTX của Trung ương, của Tỉnh. Rà soát, đánh giá hiệu quả của các cơ chế, chính
sách quản lý, ưu đãi, phát triển KTTT đã ban hành khi áp dụng vào thực tế để có đề
xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế, đặc điểm, trình
độ phát triển tại địa phương.
3. Về nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với HTX, gắn với công tác
lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển
KTTT
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò của
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện
trong việc phát triển HTX.
- Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về HTX,
ưu tiên hàng đầu là bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực quản lý và tư duy kinh
tế, thương mại cho những người phụ trách KTTT, HTX. Thu hút nguồn nhân lực
trẻ là các sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có trình độ chuyên môn phù
hợp, có nguyện vọng tham gia vào HTX.
- Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc
gia xây dựng nông thôn mới – Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Phát triển kinh tế
tập thể huyện để chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kiểm tra, sơ kết để
tập trung tháo gỡ những khó khăn trong lĩnh vực KTT, HTX (nguồn vốn, cơ chế,
chính sách...).
- Chấn chỉnh tổ chức và đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong
từng HTX để đảm bảo đúng tính chất là một tổ chức KTTT theo nguyên tắc tự chủ,
tự quản và tự chịu trách nhiệm; phát huy dân chủ, phục vụ tốt nhất nhu cầu đa dạng
của thành viên, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và
người lao động.
- Phát triển HTX gắn với nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển
dịch cơ cấu kinh tế và lồng ghép với các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội theo vùng, ngành và lĩnh vực; tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi
trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Quan tâm, tạo điều kiện để các HTX xúc tiến
thương mại, giới thiệu sản phẩm, tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài
nước.
- Tập hợp và huy động đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX có năng lực, phẩm chất,
tận tâm, nhiệt tình, tâm huyết với công việc của HTX; tăng cường công tác đào tạo,
bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực dưới nhiều hình thức cho HTX, nhất là cán bộ
quản lý HTX.
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- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với khu vực HTX theo quy định
tại Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định khác; tăng cường công tác kiểm tra,
chỉ đạo, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, Luật HTX,
các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với KTTT.
4. Về nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, xây dựng mô hình
HTX hiệu quả
- Thường xuyên rà soát, đánh giá các HTX; tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt
điểm nợ đọng kéo dài; giải thể những HTX hoạt động kém hiệu quả, hoạt động
hình thức, không tổ chức đại hội thành viên 18 tháng liên tục và các trường hợp
khác theo quy định; đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển
chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa.
- Tập trung chỉ đạo, khuyến khích tích tụ ruộng đất, tạo vùng sản xuất hàng
hóa tập trung với quy mô lớn để phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ
sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó HTX là cầu nối giữa doanh nghiệp với
người nông dân và xây dựng các mô hình điểm áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới về
giống cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao để người dân học tập, nhân rộng.
Định hướng các HTX có điều kiện xây dựng vùng nguyên liệu, sản phẩm, dịch vụ
có mã vùng trồng, mã vạch, truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tham gia vào các chương trình, dự án
sản xuất kinh doanh và đầu tư bằng nhiều hình thức như xây dựng kết cấu hạ tầng
nông nghiệp, nông thôn phục vụ sản xuất, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông,
lâm, thủy sản... Thực hiện lồng ghép, kết hợp các chương trình mục tiêu quốc gia,
chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhằm thu hút các nguồn lực
phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết.
- Nghiên cứu, khảo sát mô hình KTTT có hiệu quả, bố trí nguồn lực hỗ trợ
cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX điểm; lựa chọn một số HTX có
quy mô phù hợp để hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết chuỗi với doanh nghiệp, ứng
dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao.
- Lựa chọn những HTX có điều kiện phát triển thành các HTX đa dịch vụ,
hoạt động hiệu quả… Thực hiện việc tổ chức hướng dẫn đánh giá chất lượng hoạt
động HTX, THT hàng năm để kịp thời có kế hoạch, giải pháp tập trung củng cố.
- Hỗ trợ và nhân rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả gắn với liên kết tiêu
thụ nông sản và tiếp cận phương thức sản xuất hàng hóa quy mô lớn trên cơ sở tích
tụ ruộng đất của các thành viên HTX.
5. Phát triển Hội quán, phát triển HTX nông nghiệp từ mô hình Hội quán
- Tổ chức sinh hoạt thường xuyên, định kỳ với nội dung thiết thực đối với
các Hội quán. Phân công cán bộ các cấp tham gia sinh hoạt định kỳ, nhất là cán bộ
lãnh đạo địa phương, cán bộ chuyên môn phù hợp với từng lĩnh vực Hội quán.
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- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng để nâng cao chất lượng hoạt
động các Hội quán, vận động hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về chuyển
đổi sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang kinh tế nông nghiệp, tăng cường liên
kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ cho hoạt động các
Hội quán và phát triển thêm các Hội quán nếu đủ điều kiện.
- Chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành chuyên môn tiếp tục tổ chức các
lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ
thông tin, khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quy trình sản xuất, liên kết, thông tin thị
trường cho hội viên các Hội quán; quan tâm giới thiệu các công ty, doanh nghiệp
hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của Hội quán.
- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá sản phẩm nông
sản của Hội quán. Tăng cường mối liên kết 04 nhà trên cơ sở hài hòa lợi ích của
các bên tham gia trong chuỗi giá trị sản xuất theo quy luật thị trường để hàng hoá,
nông sản của Hội quán phát triển bền vững.
- Lồng ghép việc tuyên truyền về Luật HTX, các chính sách liên quan đến
HTX trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của Hội quán. Để các thành viên Hội quán
hiểu rõ về bản chất, vai trò, lợi ích khi tham gia HTX từ đó tự vận động thành lập
HTX từ nền tảng mô hình Hội quán.
6. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các
tổ chức chính trị - xã hội huyện đối với phát triển KTTT
Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện và phát huy
vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội
huyện trong việc tuyên truyền, vận động thành viên tham gia HTX, đưa Luật Hợp
tác xã năm 2012 vào cuộc sống; động viên, khuyến khích các hội viên đi đầu tham
gia xây dựng các mô hình điểm về KTTT như: HTX, THT trên các lĩnh vực, nhất là
nông thôn; đẩy mạnh phát triển phong trào khởi nghiệp của đoàn viên, hội viên,
thành viên HTX, THT; tuyên truyền các chính sách, pháp luật về KTTT tới các hội
viên; đưa các nội dung này thành trọng tâm trong chương trình, kế hoạch hoạt động
hàng năm của các cấp đoàn, hội…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
- Tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX theo hướng
nâng cao chất lượng và mở rộng các loại dịch vụ cho các hộ dân có nhu cầu; chú
trọng phát triển các HTX chuyên ngành, các HTX dịch vụ tổng hợp có đầu tư khoa
học công nghệ để phát triển.
- Nhân rộng các mô hình HTX làm ăn hiệu quả, tích cực tuyên truyền Luật
Hợp tác xã năm 2012.

8

- Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong
sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tham gia
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
- Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX nông nghiệp phân loại và đánh giá theo Thông
tư 09/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày
17/4/2017 về Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực
nông nghiệp.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
- Hướng dẫn HTX trong việc rà soát lại Điều lệ, tổ chức đại hội thành viên
để củng cố lại hoạt động của HTX, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Hợp
tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn.
- Hướng dẫn phân loại và đánh giá Hợp tác xã theo Thông tư số 01/2020/TTBKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/02/2020 về Hướng dẫn phân loại và
đánh Hợp tác xã hàng năm theo quy định.
- Cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách huyện để thực hiện chính sách hỗ trợ
phát triển HTX, nhất là đầu tư cho công tác cũng cố phát triển và đào tạo, tập huấn
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực HTX.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính
trị - xã hội huyện
Tăng cường công tác tuyên truyền về phát triển KTTT, HTX, mô hình thí
điểm HTX kiểu mới, tuyên truyền và vận động quần chúng Nhân dân thay đổi tư
duy sản xuất sang tư duy kinh tế theo hướng liên doanh, liên kết; vận động thành
viên tham gia HTX, đưa Luật Hợp tác xã năm 2012 vào cuộc sống. Phát triển mạnh
phong trào khởi nghiệp nhất là khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng
giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ cao, khai thác tài nguyên bản địa, tạo thêm nền
tảng về phát triển sản phẩm OCOP.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển HTX, tạo điều
kiện thuận lợi cho các HTX trên địa bàn tham gia các chương trình mục tiêu,
chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt vai trò cầu nối và giám sát phương
thức liên kết hợp tác của HTX, THT với các đơn vị khác. Tăng cường vận động
xây dựng mã vùng, truy xuất nguồn gốc cho các vùng nguyên liệu sản phẩm, định
hướng sản xuất theo các tiêu chuẩn thị trường và hội nhập.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích và vận động nông dân
trên địa bàn tổ chức thành lập mới hoặc tham gia vào HTX, đặc biệt các mô hình
HTX kiểu mới. Bồi dưỡng những sản phẩm khởi nghiệp để định hướng phát triển
theo tiêu chuẩn sản phẩm OCOP.
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- Thường xuyên tham dự sinh hoạt các hội quan để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ và
xác định mục tiêu phát triển HTX khi đủ điều kiện.
- Theo dõi đánh giá chất lượng hoạt động HTX, THT theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 – 2026 của Ủy
ban nhân dân huyện Tháp Mười./.
Nơi nhận:
- TT/HU, TT/HĐND huyện;
- CT, các PCT/UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Phòng NN-PTNT; TC-KH huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP/HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, NC/NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Ngọt

